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Rok obhajoby: 
     

Název práce:  
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Rozsah práce: počet stran: 89, počet obrázků: 6, počet tabulek: 27, počet citací: 47   
 

Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: V jazykovém uspořádání a formulaci myšlenek jsou 
ojediněle nepřesnosti jako např.: 
1. Str.6: "Porovnání příjmů nutričních substrátů probíhalo dle standardního doporučení 
ESPEN."   Jaké doporučení k porovnání příjmů? 
2. Str. 21: REE je klidový energetický výdej, nikoliv klidová energetická potřeba (poslední 
odstavec) 
3. str.27: "Další věc, která se vedle energetického výdeje vyhodnocuje" není vhodná 
formulace 
4. str. 36: "Jeli npRQ<1,0", spíše je-li npRQ 0,706-1,0 
5. str.41: "během pobytu na JIP váha klesala"  lépe tělesná hmotnost 
6. Str 43: "délka trvání traumatu" lépe počet dnů od traumatu 
7. str.52 : REE% není procentuální rozdíl (ten je okolo 10%) mezi naměřenými a 
predikovanými hodnotami (nikoliv 98-111%) 
 
 
 
Dotazy a připomínky: Přestoře je práce provedena na 9 pacientech, celkový počet měření je 
27, což je již reprezentativní objem a dostatečný objem pro stanovení závěrů diplomové 
práce. Práce je provedena velmi pečlivě a přehled měřených hodnot je podrobně 
dokumentován. Práce plně splňuje požadavky pro diplomovou práci a je nspirativní pro 
klinickou praxi v otázkách umělé nutriční podpory: 



1. Jaké je vysvětlení pro nízkou oxidaci sacharidů? 
2. Proč dochází při nasazení výživy ke zvýšení energetického výdeje? Je možné využívat 
Harris-Benedictou rovnici v klinické praxi nadále? 
3. K nejvyšší oxidaci proteinů docházelo při plné dávce parenterální výživy. Šlo o 
prohloubení negativní dusíkové bilance? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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